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Limansız, Şimendif ersiz 
Trabzon yaşıyabilir mi? Moskova önünde 

kuvvetli müdafaa 
mevzileri yarıldı 

Askeri Vaziyet 
-····-·,.···-·····---

Şark Cephesinde 

Rusyayı 
... i Ele geçirirse 

~; ilah patlamad~n . !e· 
' yahut mezhep ıbtalaf· 
• Iarına s bebiyet ver· 

Ticari ve iktisadi faaliyetini kaybeden Trabzon bu afi/ 
ve yorucu durum içinde sayıklayıp durmaya ve her gün 

Gün geçtikçe barp daha ziyade tiddet ve dehştl ~keıbeaiyor. 
Tarihin en kanlı boğuşması olaa ve btı aydan beri fasılasız devam 
edip riden Alman-Sovyel cidali ıon haftalar içiode en had devre 
sine girmiş bulunmaktadır. Sovyetler, Mosltovayı müdafaa için elden 
geleni y plyGrlar. Orl a ve Uzak Şark.t n durmııdan asker tıışıoıyor, 

bu auretle Sovyetlerin Moskova c pheaine yığdıkları kuvvet üç il 
yondan fazla tahmin edilmektedir. Fakat bütün bu rayrctlcre ra~men 
Almanların Moalı:ovaya lı:arşı üç koldan giriştikleri taarruz dar adan 
devam etmekte ve a~ır olmakla beraber daimi terakkiler kaydet· 
mektedir 

mek gibi nev'ili tehlikelerin 
-· Al Rusy dan gelebılec gı e . • 

manya elbette kanıdı. Bal· 
hassa tarihi bir husumete 
ve bugünkü vaziyeti re göre 

biraz daha saranp solmağa !§yık değildır .... 
Berfin 28 ( a. a. ) -

Rosto{ civa11nda Doneç 
havxasmda tayyare ve tank 
yardımi/e yapılan şiddetli 
Sovyet katşıllk hiJcnmlan 
düşmana kanii kayıplar ver 
dirilerek geı i püskürtülmüş· 
tür. Cephenin merkez kesi
minde düşmanın kuvvetli 
müdafaa mevzileri yanl
mış llr. 

T a eski zamanlardan 
beri Asya ile Avrupa 
arasında en mühim bir 

tranıit iskelesi olan Trab 
zon, bugün, sadece bu müs 
tesna mevkiini kaybetmekle 
de kalmamış, hatta Doğu 
Vilayetlerimiz için bir iskele, 
ama kayıtsız şartsız bir is 
kele olmak vaziyetinden 
dahi, hemen hemen temamen 
denecek derecede çıkmıştır. 

inkar edilemez bir ha
kikat olduğu için kaydetmek 
icap eder ki, bu kayıplar, 
Trabzon'un iktisadi bünye
sinde büyük sarsıntılar yap
mış ve çok derin rahneler 
açmıştır. Coğrafi bakımditn 
daima ye daima müstesna 
bir üıtünlük arzeden ve sonra 
iktiaadi inkiıaf imkin ve 
kabiliyetlerinden hiç birini 
kaybetmemit bulunan Trab
zon için, her gün biraz daha 
kendini gösteren bu gerile· 
me hareketi - muvakkat 
olmakla beraber - fÜpheaiz 
yine büyük bir talihsizliktir. 

Düne kadar lranla Av· 
rupa ve yeni dnnya arasında 
karadan de&ize ve denizden 
karaya açılan bir kapı ol· 
mak ve bütün aranılan ikti 
sadi vasıfları cemetmiş bu 
lunmak itibarile geniş ölçüde 
istifadeler temin etmiş, Vana, 
Bitlise kadar uzanan bir 
Hinterlanta sahip olmuş ve 
bu suretle kurulmuş ve ken· 
diıini korumuı olan T rab
zon, ne yazık ki, bugün 
kendikendine, sakin, rakit 
bir bava içinde mahsur kal 
mış, ve eğer ticari ve ikti 
sadi aahalarda hila bir lu 
pırdanma alameti göstere. 
biliyorsa, onu da, hiç şüp· 
hesiz, taşıdığı kabiliyetlerle 
beraber, yakin bir atide, 
yine eski vaziyetini mutlak 
ve mutlak iktisap edeceği 

yolunda"i ümit ve iymanıoda 
bulmuş, yürütmüıtür. 

Ticari ve iktiaadi faali
liyetini kaybeden Trabzon 
bu itil ve yorucu durum 
içinde aayıklayıp durmaya 
ve her gün biraz daha sa
rarıp solmağa layık değildir. 
O, daima harekete ahımıt, 
bereketin hareketle kaim ol 
duğuna inanmış ve zaten o 
vasıfla doğmuı, o iymaula 
yoğrulmuş ve büyümüştür. 

Bugünki iktisadi şartlar 
karşısında, limansız, şimen
difersiz bir Trabzon..,elbette 
ki, daha uzun müddet ayakta 
duramaz, Tarihi, coirafi, ik 
tiaadi bakımdan büyük kıy 
met ve kabiliyetlere sahip 
buluuan Trabzooa yepyeni 
bir hayat verecek, onu eıki 
mevkiine tekrar iıat edecek 
olan ÖD plindaki limanla 

Naci 
Valimiz Naci K1c1man per 

şembe günü \afia ve Sıhhat 

Müdürlerimizle birlikte Vakf i· 
la:blr ve Beşikdüıüne giderek. 
ayni giln akşam üzeri avdet eg
lemhtir. 

Malı.terem Valimiz Tıabzon 

ce Be,ikdüı.a arasındaki gol ve 
köprüler üzeriotle ve Vakfike
birde tetkikler yapmış, Belik· 
düzü Enstitüsünde atölgeleri gez 
miş cıe Enstitü Müdüıü boy Hur. 
remd•n inşaat ve geni sene leti

risatı hakkında izaho t almış cıe 

avdelte bir müddtl de Akça· 
battı kalarak müııtahsillerle .te· 
mas etmişlerdir. 

Halkevinde 
Halkeui Gdzel Sanat Şubeıi 

larafuıdan h• alcşam için sazlı, 

sözlü ve eğlenceli bir aile top 
lantısı tertip edilmiştir. 

Üst salo,.da gopılacak olan 
bu toplotıga Halkevl Cazı iştirak 
edecek, t1e caı: şefi Mümin ke
manile ve bagan Mümin piyano 
u~ ala/ ranıa mut•na parçalar 
çalacalclaraır. Davetname/er dün: 
den itibaren tevzie başlanmıstır. 

llğtr toplar Leningrad 
önündeki gemileri muvaf

f akiyetle bombardıman et· 
miştir. Düşman demlrylJ/u 
tesisatına Mask.oya ve le 
nlngraddaki askeri tesislere 

tayyarelerimiz tarafından 

hücum edilmiştir . 
Şimali lifrikada durma· 

dan devam eden şiddetli 

muharebelerde bilhassa 

dü;.·manın Tobruk muhasara 
cephesini yarmak için }'ap· 
tığı teşebbüslerde yt1niden 
birçok tank tahrip edilmiştir 

A\menla•nı maksadı, kara kış baa\ırl!)adaa .Moakovayı uptet· 
mele. fak at aynı zamanda $İmal ve cenup iJtlbımetlerindan ile rliyen 
kuvvetlerle çemberi daraltarak Sovyet (kuvvayi külliyesiDi) de geri 
çekilmelerine imkia ve f ıraııt vermeden imha etmektir . Görülüyor 
ki, Moskova bölgesiııdeki Rus ı:atidafauı çok kuvvetli olmakla bera 
ber Alman taarruzu da durscata ve reriliycceğe benzemiyor. Tab · 
minlere göre önümüzdeki haftalar, Moıkovanın mukadderatını tayine 
kifi gelecektir. 

Roıtof bölgeıiude de çok ltaalı muharehele.- Olmakta V• relen 
ıon haberlere göre Ruslar, Roıtof şimalinde §iddetli aıukııbil tear
rnzlara geçmiş buluamaktadırlnr Rostof'uo ebemalyeti büyüktür: Ros· 
tof cenuptan Moskovıyıı gidca demlryohı lzerindedır. Roıtof [petrol 
tevzi merkezidir. Hoıtof Kafkasların k•pı11dır. l~te her ltakımtlan bü
yük bir ehemmiyet taşıyan l>u bölgede de Ruılar büyük rayretler 
aaıfetmek zorundadırlar. 

Alman - lovyet harbi H meraklı 1afh11ıaa girmiş bulaauyer. 
Hıdiıelerin inkiiafını bekliyelim. 

Mahalli İktisadiyata dair 
Yazan; Avukat Zihni Can 

-Geçen aayıdan kalH -
Çiftçi kendi e/ radi ailuile 

maişetini temin ecl~nlere deniyor. 

/erinin bu t1adiJeki hareketi ka
nuni bir mükalJefigetten %İgade 
kentli iimalile olıutt Maıtarip 

olana yüksek ve inıani bir ati· 
/ettir. 

d · · mı tabıi icapların a ınzı a 
böyle bir tehlikenin mevcut 
olduğunu her zaman if de 
ve isbat ediyordu Bi.iayette 
Alman - Rus anlaşması k bil 
olsaydı bilaabare ve belki 
de bir 'mus lehadnn sonra 
sovyet topraklarında bu 
günkü ~man taarruz ve 
harekatını görecekıniyd!k ? 
Bunun bir hnkika t oıdug~aa 
şüphe götürmiyecek netle • 
lere henüz varılwamışt r. 

Şimdi Sovyet toprak!a
randa düne nazaran agır 
ilerliyen Almanların Rus!ayı 
tamamen ele geçirm k ıste· 
melerindeki maks t, bilha sa 
harp halindeki çetin va:ıiy~ti 
noktasından çok ınuhimdır. 
Avrupa kıt'asını avcuoun 
içine alan Almany ilk za
manı rda olduğu gıbi kuv· 
vetli değıldir ve k rşısanda 
da zaferin ıslağını çalan 
zengin sanayi kaynaklarına 
malik iki büyük de 1 t v r

Divan edebiyatı gecesi 

Çif içinin ewela kendi ekme· 
ğini istihsal etmesi lciı:ımdır. /lr.. 
raç maddesi olarak fazla .tı1tıin 
ve fındık ve saire getişditmelc 
g~niş m.ikta,tfa toprak salıipleri 

için a11cak gerinde ve mem/, ket 
için fayclalı olur. Umumiyetle 
yüksek miktarda ihraç malı ge· 
tiıtlren Ege mıntakası•daki Is 
tihıalatın bir çoju dahilde de 
istihlak edilebilmesine rağmen 

fındık gibi kuvııet oe vat .bakı
mından kıymetli madde üzüm, 
incir, zeytin kadar dahilde sarf 
edilmigor. Dış piyasa içi11 hazır. 
/anan bir malın her müşteri bu
lacafı şüphelidir. Onun için fzn . 
dık olmadrğı veya satılamadı;ı 
senelerde asıl gıda maddelerinde 
sıkıntı çekmemek için çare bul
mak ve iktisadi faaliıet ve İ•· 

Keffiget, dulet bakımından 
bögl• lftuagyen ve müte.kôsif 
mıntakada elaıcıgupta müteferrik 
bölgelerde cenıan bu sayıda muh 
tacinin bulu• ınasından farklı ol
madığı halde bunları süzgeçten 
gtçirerek iaşe gibi veya benzer 

dır. Şimdi Alınany , b 
harbın zaferini 943 le 
ru ve icap eder e d h i ri 
seneler içerisınde eld et k Çarşamba günü •ksamı Halk 

evi salonunda yaprlan ciluan e 
clebigatı gecesi pek istifaJeli ol
mus, lise edebiyat MualUmi de 
Rerli ve muktedir gençlerimizden 
Sırrı Bilge { Dioan) k limesinitı 
mtnze'inden başlıyarak clioan 
edebiyatının nasrl oücut buldu· 
Runu, kısımlara ayrılışını, tan 
zimata kadar geçmiş bütün tarihi 
saf lıalarını, dini veıair ctrıyan· 
/arın teıirlerinderı haııl olan 
neticelerini pek oukuf lu ve olgun 
bir surette unlatmıı ve şiddetle 

alkıılanmıştır. Srrrı Bilee aivan 
edebiyati hakkındaki geniş bil. 
gisile Halk'!vinde ıeneıtin en 
istifadeli gecelerinden birini ya· 
şatmı#ır. 

Brııulan sonra Ortamekttp 
edebiyat muallimi değerli ede 
biyatçılarımızdan Nesib Yağ 
murJereli Nef'inin lıasui hayat 
oe karakterinden malümat ver-

miş ve pa'l alarmdan okumulfur. 
Müteakiben Hü~nü Güler Ruhii 
Ba~daditlen, stoimli rtikah 1"t· 

murumu% Sadi Altıkulaç Baki
dt!n, Cemal Rıza Çınar Nedim 
den, Teofik Vural Bakiden, Fahri 
Doruk şeyh Galipten parçalar 
okumuJiar. 

P~lc. yakında tanzima' ede· 
bi,atı ve bunu takiben zamanı· 

mıza kadar tle•re devre olan 
ed•bigat cereyanları için IJÖglece 
ttceler gapılacaktır • Bu arada 
bir de Folklör ıeceıi .fJapılacalctır. 

,. .. 
S H • tihsol ve istihlaklarına istikamet 

1 
ovyet arp 1 vermekte birinci derece flazife 

T bl • çiftcilerindir. ..._ e iği -•• Bu hıldiselere tabi olmaktan 
çıkarak ortlara lıakim olmakla 

Birgünde 2000 Alman bazı baıcı arzu ve temayüllere 

imha edilmiş galebe biraz da fazla çalıımak 
Moskova 28 ( lJ. a. ) - ile kabil olur, 

Mısır ihtigacanın feukalücle 
-====="======-=~• 26 son teırinde Sovyet ha- romanlarda hiilc.ümetce iştigal 
Napolide büyük va kuvvetleri 105 tank • edilecek kadar mühim öir mev-

11sker yüklü 600 kamyon , zu olarak ele a/oıması esaslı 

hasar var . . . obüs mühimmat yüklü 109 ttdbirlerin halk tarafından. itti· 
vagon tahrip etmiş. bir a- haz oe tatbikine mani değilJir. 

Roma 28 ( a. IJ. ) Hükumet t1e har/ır cemiget· 
ita/yan IE.bliği, habeşistan· /aydan ziyade piyade ve bir l============-
d1Jki Go/gu garnizonunun bölük süvanyı yok etmiştir. ~~;i.lt.EI~XN ~l~A-n; 
teslim olduğunu bildirmek· Bir kesimdeki muharebede OGLUMA 

tediı. Tebliğ . lngiliz hava blrgünde 2000 /liman imha -ı5 
kuvvetlerinin N~poliye hü. edilmiş. 15 tank tahrip <>· ONU 
cum ettiğini ve çok büyük /unmuş/ur. 

iYi 

hasar yaptığımhaber veriyor "';,ı:;;;:=======:;;:=-=:ı~I 
:::E:ı sa. c a 

onun arkasından gelecek 
şimendiferdir. Bir Zeka Oyunu 

Vatanı, baştanbaşa bir 
mamureye çevirmek yolun· 
daki başarılarına durmadan 
şahit olup gittiğimiz Cum. 
huriyet Hükumeti, elbette 
ki Trabıona da limanını 
verecek ve şimendiferini ge 
tirecektir. 

Bekir Sükuti Kuloksızoğlu 

Yerli Mallar Pazarından f 1111 

laaız mal alabilmek için müteaddit 
hüviyet oüzdanına maliıt olmak 
lazım geldiğini keşfeden satıcı ka
dınlar durmadan cüzdanlarını ye· 
ailiyorlarmıı 

E~er dLıyduğumuz doR-ru iıe, 
eşya ve memur mikdarı on misli 
dıba ı11rtırıl1a Jİne bu eel'ıa Ö· 

nünde bir çakal taıı kalır. Dotruıu 
, ...... ur 

KULLAN!. 

Ç 
oğomu-ıun cle~er bile 
vermedlğlmb; tılr pnrçn 
tahta ve blı ız kö 

ıııt:ırden yapılmış şu minik nune· 
nln ııe BQylık bir kudreti varclırl 
KQçllk bir hareketle felOketler, 
ölt:ımler yağdıran ve yfne kl!çtik 
bir hareketle lopları ıuıturan, 
çoJlk ejderleri durduran blr 
kue1ret .•. 

aır m1lltılln hatta bt:ıtün 
bir clhııaıo mukadderatına hl1kwe· 
d"b'len bu nosne parmaklarııı.ın 

, araa n•lK dOodilrQp durdu{:uo, çok 
del<tlor değerti:ı: buldujtuo kllçttı.ıQk 
kah,mdlr. Onu yerinde ve bOıDil 
alyeUu kuUaıı 1 

KORLU 

. . b-
üze re harp malz ıne 1 1 

1 
1. . - çal nar sa ını rlırmaga d 

arasında ve batla fevkı. e 
bir mevki almak m cbu,ıye· devamlı muzaharet bek/eneme 

yeceğinden dürıgagi saran tJt! ne 

kadar deoam edece;i tahmin 

edilemeyen bövlı buhrarılı za 

tindedir. • . 
Rusyanın işti aksizl~gın· 

den dolayi yeni b r nız .. m 
kurmak tezinin yeğaoe duş-manlarda ınısrr gibi aııl gıda 

maddesi yetişlitilmesi toprofr as 

ola1tlııra tavıigege ıagan olsa 

1 ·1 mag· manı olan ogı terey 
k t bh Al· 

lup edememe e . . 
manyaya cephe değiştı ış .. 
tir. Birleşik hareket etm nın 

ingilterede 
b. · ·panda mu-

yardımile ırıocı.. .. Al 

Kadınlar da asker 

vaffak olmağı duşu 
manya Rusyadan ~ok. Y! r 

l ktı ve ıiındi ıl rı gun .. 

londra 28 ( 11. a. ) 
Genişleten bir kanun pro 

a aca h ır 
ff k. e ı -

)erin muva a ıy b d 
k 

.. bugün um -
lama uzere l i e elde 
deleri harp yo u jesine göre mecburi hizmet 

kadınlara da tatbik edile· 
• Arkası ikide -

Cemal Rtıa Çın r 
= 

Gü:!l. ü:n. izle:ri 
t . 1 

Bu da Bir Tip ır · 
- lll -

. ti' 1• 1 Jerı biridir. 
Trabronan yetiştire/lir na rr ıp er . h yüruyü i e: /ı r 
Vaıati bogu, .evimli çehresi, kendı~ . as 

meclitte sıcak bir hagat yaratmava maktedırdır, 
Onun girtliii ger.len keder. dert u:ıakl~:"hast•d r, 
Bügükle büyük, küçükle küçük, hasta ' e m 1 dostlarının 
intizamı ıevmesine rağmen sayısız . / a 

k 
l . . b r t{ir u 

yaretlui karşııında iş oe yeme saat erını k arr 1 d 
Hem cinslerinin uğruna geceli gündüzlü çal şır. ~,,.tpkvi e 

d · · ı t A le, esını bile Biçar,.Jerin ruhunu, be enınr, rıaı a • 

zevk alır. bütün 
Bir gün bakarıınız, bir tonlantulo coşmuJ 

k k d • . i kaptırmı 
içinde bulunduğu hadiıe11in c ışına en ısın 

nin mcthin; yapıgor. do tlar 
Bir gün bakarsınız, kendilirıi çok seven 

czi•Ji;ıine kurban gitmiş, gani ölmüştür. . "k 
ııı • • • • -a - b" sı~ı r/e ı am Uzun senelerın ıçınıze yıg ıgı ır . _ _ _ _ ,, . ö'cn dostu u 

şarsrnız, hayret ve ıeoınç gorursunuz "' 

a k . 
r;rhhat 

ve pür neşe kaı şını:ıdatlrr · - has idraklerini 
Bu, onu ıeru.nler in çok k uovetli teessur tJe 

tatmi,. için icad ettikleri bir ogun olsa gerek. DORUK 



1 

e 
Cımılıurrciaimiz Seyıo lsınd ı bır nııU- üd f •• 

ı - - " n • !ı:. • 1 ili 8 llB V81tlB11 leblıoı 
oon , Turluyc uuyü Mıllct Mcc. 2'İbi buyiiL b' t' d '-

1. · · - ü {i • t' " ır ne ce oğu"mtııı;• 
131nın aç re ıç ıma devresini tadır G b k 

açan outuklarıodc devletin kü,.·uL da b·. beçe.: arp adar btJ b. rp 
., " ır ııcı.:nt' . b t 1 , • d' sıın'r.t ve el ımn'all:ırı ü d L• 

1 ıs a e me .c ır. 
z•tı:ı Cs;I buyük, f b "le ) b • L 1 

us yay 

.ı 

• • 
1 

sil~hının elinden düşmeme· 
sini temin ve Almanya için 
başlıca hayatiyet ifade eden 
bir kuvvettir. 

~aa~~ • 

1 ehir u 
çalışm11larıın tebarfı:ı: etr . 1 

1 11 n ar, uyt" ı:ıı 
Tll ı. k .. ı- - - b" ırmış .. , aıerkı.zleri birkaç Saatlık veya 

e "· 1y uııu u ır le:ı:gab güulük bo 
11ahibl yap""ok yoluıdaki et t' b mbnrdımıınhırdan sonra 

.. 'lfre ın arap olmakt 1 k \ verimli neticelerini ıröıtcr :11\ d' L a ve muııtta a 

- Bantıırııfı 1 de -

etmek zaruretinde kalmıştır. 
Ya Sovyetlerin iştirakile 
yeni nizami kurmak kabil 
olacak ve y hut da Sovyet 
membalarını ele geçirdikten 

Almanya Rusyayı ele ge 
çirirse ; dünyanın üçüncü !-'; 

1 1 
Her bakımdan üstünlük arzeden Ltıl<anta-1 Y er ır mıdır O . 'h 

Bir C"'miy tio türlü ikt' • , · zaman ıatı ınl küç ilı: 
ııac;ı ı aıın atlara el , ti ' çalışmalarını, birbirlcrile ahenk! d san a arına, ı:üçülı:, 

diren bir pUln içintle d~ıt·nl .n t aiı~ k vcı bombardımand:ıa mfi· 
tnır· ecssır oln:ı "h . 

ken, bu çalışmalıırua cemiyet . . 
1 

. ası ı tı111ali az i~letaıe· 
. • . . ıçııı. ere ınhiı t L • 

delı:ı yerını ve cemıyet için fa d lb· ır c mededır . Y elnız 
) b. Y a. e ııe çam 'b' 
arını tam ır açıklıkla bel" t ,_ d ' aşır gı ı giyicck e•ya· 
- . " mı:., sııı • d'fil • ., 

luznmu vardlr. Bır taraftan b- _k 'h . · h•tt~ difer ururi 
·1 h '- uyu ı tıyaçlarda L•ı b 

aanayı eşme arcıı;eltni il"rlct '- b !'- uı e u 'işlctm~lır 
b• . lllCt;; 8 ıı; ihti J • 

sonra ..• 

Almanya Rusyayı ele 
geçirirse, Karpatlardan Ural· 
Jara kadar milyonlarca hek
tar hububat sahalarına, ka 
radenizden hazer denizi kı • 
yılarına kadar koyun, inek 
sürülerint: ve bunların mıh 

derecede maden kömürü 
istihsal eden bir memleke 

tinı idaresi altlna alacaktır 
ve milyonlarca toıı çelik. ve 
demir veren kaynaklara ko 
Dllcaktır· 

ve ıran evvel ıat dı~imiz ın h ııl k yaç arını bır nisbetta kar· 
leye rctirm k: için tedbı 1 de~ ~- a 1 tadırl.ır, ıullerine kavuşacaktır. Or. 

r er uşu. Kôylüy• t . l • • • b l 
ofir ve alırken , di~er lAraft L u e7ga ı 11hibi y:ıp· duıunu ve mılletını es e 

Almanya Rusyayı ele ge 
çirirse; muaı.zam elektirik 
santralleri elde edecek, harp 
sanayiini yıldırım sür'atile 
inkişaf ettiren müthiş ve 

T- k: lı: ı- •n • ı:na.. )ılnız ikt" t 
ur O) u ünü tezgah ub b' fan 'bt' ilk ve milli müda· miye 100 de hayli nisbettc 

yapmak için. t.c?bi~!e• düşüe ~~ ıniy~Ui•Y;çl~n. bı ltı.mıı:ıdan .:hem· ynrdım edrceği muhak~ak 
ve nlmolt mıllı ıl::foındın nı bt 1 f - eğıldır lçtımei bir dü. Al muazzam enerjilere 
bölümleri araaıııdaki L b.ı .c 1 şuec ... bu hııekctin bü "k L olan bu bolluğu manva sahip 

levaıi-ere crlı~in ınetını mcyd L yu t>ıY· b k b" . k , d ld olacak, bütün harp maolılı.lı ve zaruri bir n t d • v- _ ana 1>oymakt dır: ı aş a ıç bır ıt a an e t,; 

D . . •ce'!ll ır "'oyluyü b" · b' -1 •1._ • d mini bol miktard veren etıtıl: nazariyelcrın d f k ç'ftçi '>I . ııım 2'1 ı ekaeriveti edemez ? Zaten ı K: ış e 
tssniflerini bir tarafa hır .~ 1

' L ihtiv 1 an b.ır memlekette, sgari zafere kavuşana kadar mide fabrikaların rekabet kapu 
b" . r b 1.ıua.. aç arı ıtıbarile k d 1. • k 
ır eunıye ın_ u ,gunku iltt sadi yeter bir h e . en ı..cndisioe mes'e!esini halletmektir. larını atarak , Ameri n ve 

calışmalarıuı uç gurupta t 1 aııaa • h . getırn::ek, ya i ona 1· "it . t dh" b l ya 
biliriz : op ıya ıadi h~r:i•yııçl~rını teaıiı:ıde ikti. Almanya Rusyayı ele ge· ngı ereyı e ışe aı ı 

1 • Sanayi sahaıııııda çelı• Bu n ytc. nı v~rınek. 1 çirirse· petrol istihsalinde caktır. Eğer Almanya Rus· 
1 "' c ıce bıtıın · · ' b h b h I' d l mo ar. lı:adar, grltcek •çın olduğu Amerikadan sonra gelen yayı ir ara e a ın e e e 

2 • Küçülı: aan' t b t• ncıııller için d h' · Al b'r Al 
ti h d 

8 ve el aan ayı ı bir kıyıtıcli h . d' e petrol kaynaklarına sa ıp geçırmezse manya ı 
ıı arı 111 csın a çalı~ al r Yİİn ink f • • ıı:ı: ır. S na 1 d b 1 ktı 

3 • Ziraat aaby d . ı'k ş.a ı ınkııafı fthir ve f b olacaktır. Bu Almanya ın manya a a o acn r. 
111 ı "alı 1 

a rııubılfcr • f a • L k f · ' f C 1 R Ç olar • y f lırın d ının atla karlı ıı t en sona lial ca ne erının ema ıza ınar 
ı o;rurdukları - ..,ar -

. 811 . çalı~aı~l~rın bütüı:ıG bir flıtbhlere ve fabrik!Ün kolyler~en =-== 
ce ıyctın mıllı ıktisadi bü • . ~şlıy n ... h ıııo ııllerıne 

d . . nyesıııı ... u •ccre\in b" Q k 1 1 
mev ana getııır. Bu çel 1 millet olınaL b L ır Cemiyeti ta o u mezunlJ genç er ·ıı- h • ._ 1 ı~mn ıır d " aıı;ımınd d mı ı rcıo ı yuuc imek b it • en teıirl . . aa ıı harap 
d d ld r.. 1_ d a tının erın1 °'lrp A 

an o uo u "e ar mili' · t'L bü vült safta . . • vrupuıoın 
d b k d ı il ııı;l&lin b" . .. yıcı mc1elt ti . 
ıv~mı a ımııı an da kontrol ve ılırler. Bu b ._ e crı çok iyi 

t de d 1 t ı ._. · •reıı;;ettir k' aDzım e n ev t ' bunl d eıı;ı ıbtiraııııı L-o • . ı IDtistem. 
b h . b' . . k ar an ıı;; nıkl 

er aogı ırıoı uvveUe d' relı.cttir lı:'ı eınit. bu ha. 
b d ı · k n ırınelt muvazene • ._. 
uıuııuo a ı. ıı aaız k laına I sermaye artm aız uır iş ve 

devletin köylüyü tezgah z. b~t~ bu bak"kett• ·~~ııa ıebep olrnuş 
k . . . "f aa ıbı I L• ır "' oı·ıı· , fapma ışını vazı e edinmesi bu nır;,arına giden . .1 ı varlıklarııı 

prenaibc dayaıımaktadır. fııltat hııkikatt ıfgorih:ıil~te cazıp 
K~ 1" ü t · c ert k d ' oy uy e:ı:g&b ııabib" yetı de ildürın •. ar ceınj 

lı: "ft 'l'L , ı yop. '" t naza m onun çı çı ııı;; ışlerind yllilf ır, rıJeler yol 
ı_ eı. ar- T 

takalııD :ı: meoıl:!ı ıuyoıcttend' opra2'ınıo ve t • 
demektir. Bu zaman ise ırmelt dı kendisin' eı21bının ira 

•enenin 1 vı •llcıioi . 
Lrımen hemen yom dır. meğe yeten köy•- b feç·ndir. 

F kat köylüyü teırib hl'" bu leı2Aba bati·~- u topratn ve 
an uı t "h 1 ır;,alır• \o ._ y lnız ikliudl bir kıyaıtt l'zı:a oııu büt ' praııı; ve 

ak bokımıodın ehcıı:ıcniyrt~ıır;t- kolı:şı \::oruynn iln Y_ıltıcı tesirlere 
tildir Bu bar,.kct ayrı ,,.

8 
de aıaz bir &el t~ş\::~cnılınez ve eşıl 

.. ıııın a 1 ederler. 

Jandarma Gedikli Erbaşı olunuz. 
• 

Orta okul mezunlanndan jandarma gedikli erbaş 

okuluna talebe almacak. 

Jaadısrma genPl komutanlığından : 
l - Okula glrdikteo ltlbııreo iki buçuk ıene sonra jıındar· 

ma gedikli çavuşu olmak ve aynı ıamando askerllk hlıınetlnl 
görmek Ozere orta okul mezunlarıodao gönnlln jandarma kay· 
dioa b:ışlaomıştır. 

2 - Gedikli okulunu muvaffoklyetla bitirenlere kanun mu
clbioce iaşe bedeli ile (54) lira •erilecek ve hizmetlerine devam 
edenler (134) liraya kadar maaş ıslabtlPceklıudlr. 

a - isteklilerden aranan şartııırhı okula girmek, stnj ve sıı. 
lre izahat almak ve gönUllU kııydedllmek lstlyenlerln bulunduk· . 
ları maballerJo j·tndarms komutanlıklarına müracaat ederek mat· 

Jandarma gedikli erbaşı olunuz. 
Lise tabsllloe devam edemiyecek. hayatınızı kazanacak ve 

bir taraftan da askerlik bllmetioi gOrecı::ksiaiz Jandarmaya gö 
:ıtuın Yaııhnız. 

Pazarlıkla landalin S t \ s. A. -
Vilayet daimi E ·· . a l ocak 

Nı- f"d l • ncumenınüen . lkı buçuk seoe içinde j-rndarma gedikli çavuşu olur •e 
umune ı an ıaınd k" d • 54 lir 

• ( 
6 0 ( omıılılc 8 nıubassesat alırsınız. 

rında ta~mı.nen 45) bin adet manda/in manda/in a;a'Çta. 
6 

Bıı miktar dört sene sonrn 64, dört sonra 74, dört sene 
mesi daırf.sınde 24SO sayılı kanu megvası Şart \ Onra 8il lira olur. On iki 11eneyi bitirdikten sonra hizmette kal
( A) fıkrasına tetJfikan 3_ 12 nun 46 ıncı madd .n~. ınııyı lsterıentı hu muhnssesnt 1S4 liraya kadar çıkar . 
çarşamba günü saat 15 fe k d-941 tarihine esrnın 1 HUktlmetçe giydirilir, ailenizle birlikte jrındnrma karakol· 
çıkarılmıştır. 0 ar Paıaı lıkla çatan arındakt komutan e•lerlnde ikamet etirilirsiniz. 

·~ . " satılığ H 
yartnamegı gormck istiy 1 • Q er rütbe ve hizmet senesinde alacağınız maaş : 

l i l k • en erın her -
ha em r.c 'Ve 0 mcı ıstigenlerin b l l!lln encüm 1 T~mnil 2 Temdit 3. Temdit 
Daimi encümene maracaatları e li gün 'lle en ııo. ı:tıo "°' 

- · saatta : : : 

akli ,'Ot eksiltrne il" 2-J - ~ ~ ~ ~ : -.. -... 
aı 

Toprak Ma. ıSUlleri Ofisi i Ont ~ ~ < ~ < 
rabzon Gd L. L. L. L. L. 

.s 
::::ı 
E-
L 

·--m 
<. 
J.,. 

-= r-. 
L. 

Ajansın · çavuş 1ô 
Ajansımıı namına ~apurla 0 1 k ı'l::!ından . " tıstcavuş ırı 40 ıo 45 ıo ~o ıo 6S 

• 011 • a e ece u . b 
dag,arpa ve yıne ılsımizce vopurla se~'- n, ~tısır. buğ. " aşçavuş 20 

50 15 55 15 60 15 6i 

batın depolarımıza naklı oe df'pol ~ edılecek lıub Baş iedlkU 2S 
. . arımızda u. 

işlni eksiltmesi görulen lüzum üze . n seok nakliy 

60 20 65 20 'j'O 20 75 
75 30 85 35 90 40 120 

::lenitibar~n ongün müddetle açık ekr~nlte 26·11·941 tarih'~ 
/. l . t' ak d sı meye k l 
ha eye ış ır e eceklerin (!;00) b 0nulmuştu 

vega banka mektubu ıle birlikde 5-12:..~4~ı lira nakt;· 
saat 14 de Anadolu Hanında lf-l5 cuma giinü 
caatlorı ilan olunur. numaraya ... ... ura. 

2-2 

ç" et r' hakkı~ 
Belediye reisliğinden a 
Belediye meclisinin 30-5 _ 941 . . 

t 1. t Brth/t ka · ı 
ledwe zabıtası a ımatnameslne aşağıdaki rarı,~ be. 
olunmuştur . madde ılave 

1- ( Ölçü al fi rlni vakıı de 
muayene t . mek ve damg sız ve mu y ne müdd 1• e tırme-

kulldnmaksızm hazır bulu durmak ya:~kı;Çmış ölçüleri 
Yukarda yDzılı YDSRğa eykın h k · 

larm 1608 sayılı bel ılıye. ceza le nu Drc ·~ite bulunacak 
landmlacaklar1 ı/Bn o'unur. nuna ıstınaden ceza· 

Pa~ar~ıkla lôstik ~a ılac k
2
-

2 

Beledıye I· ncUmeninden . Q 
Belediye otobüslerinden çıkan· b 

pazar/iki satılacaktır. eş adet eski lastik 

7 a/lplerln cumd ve sah günleri saat 
encümealne murac.Ja ıan 116n olun 

1
4 de belediye ur. 

ayrıca ~~odan başka lı r nerede fslibdıım edllirlerseniz ediliniz 
Pti~~ Olarak nydn ı 4 llrd iaşe bedeli de alırsınız. 

ı _ K ıger maddi istif adeleriniz şunlardır : 
cırntı verıu;nd~olze vı ııilenh:e hnrcırnh kanunu mucibince har· 
ınevkı Uı ri~d u harcırah devlet demir ve denlzyollarıada 2. 

. , en besa 1 " - Ço P o onur · da nı CUklnrını t · 
ot eccııneıı Ok tt ı erclban J . gedikli bazırlnma orta okulun 

Urlar. u urutur ve sizin .:lbl i ndcrma gedikli erbaşa a_c 
iıreaoı edikli erbıı 
aanıı ı 300 lira nın.kıı~ olnrak orialtı secıe hizmetten sonra ayrı 
&lbl t:~n •ldı"•cıız asıt 0lırsıuız 20 yıl hizmetten sonra ayrılır. 
elli Y atıt oıaaş1 alır lDnaş üzerinden diğer devlet memurları 

aşınııı blıınette ~nıı Anıc'l da 500 lira mükafııt verilir , 
O H A l aınııtntarsanı~ bu mllki'lfıtt 700 lira olur. 
l D E . 

- Bul ' 
ederek lllat Unduf?uouz rn 
etttrlnıı. bu istidayı do~~alltn Jıındnrma komutanınıı müracaat 

~ _ 
0 

urup muamelesini takip ve intaç 
dıı 6 ııy taı~~der1Iece11tniz ve 

3 _ B \'e terbiye "'d' Yııkınınızdoki j10rlarmn er okulun 
kı:ı uncıan " ılerek · d · rsuncıa 6 s >nrn verıı l 'ID arma er, olac ksıaız . 
~lra llıaaşa ,:Y 1dn~ıı Yetışı1rı~~Pğlntz lullm kıtasmda ve oobıışı 
ece Verııeceğı J lıra ıaşe be<ı \~ten sonra onbaşı olac:ık ve iki 
cekslnlı . 11 ı lılr htıdıırın ehae bak knzıınac1ksımz ve böy· 

J 
1 - l>o~ru a k rnkolund 6 ay hizmet ede. 

· gedlkll • Calışkan 
m erl>aş Ok ı ve nıım ı 
t ~aşıuızı ve taş b u.uoa g llrıt usu Olarak hizmet f'dersenlz 
ta dlrde (J cııırın l!deUnızi atar e:ek •o orada blr sene , kendi 
ınıı 64 lira Olncıakııtı?edfkU Qııv: ~ okuyuil imtlbaoları verdiğiniz 

Aakerllğlnlıl · ş ) Olacaksanız. ilk muhassese· 
Ik1 llllok J llodarı:nad • 

tt Ola ettnııı J n Yapınız. 
•tıdarınada &örUcQı ' 

mız, bilhassa yemeklerinin nefaseti, sevis· 1 
; !erdeki intizamı, yeni açılan temiz 1 
La sa 1 o n l a r i l e u m u m a a ç ı k t ı r. 1 

1 Evlere muntazam ve çok hesaplı 1 
olarak y me gönderilir. 1 

Muhterem müşterilerimizin 1 
Lokantamızdan her suretle mem- flj 

kalacaklarını temin ederiz . 3-8 1 
~~~~~ 

su 
Birinci sınıf sinir hastalıkları mütehassısı 

Cumartesi ve Pazar günlerinden m• 

17 den 19 a kadar müracaat edecek hastaları 

UZUN SOKAKTAKİ muayenehaneıinde 

muayene ve tedavi eder . 

Et fiatlan hakkında ilôn 
Belediye Encümeninden : 

Belediye encümenince et fiallar1 üzerinde yapılan 

tetkikat neticesinde karamena f !30) . yerli (45) , i111k ve 
dana ( 30) ve keçi etlerine (3.5) kuruş azami fiyat ko
nulmuştur. Saym halkı nıı· etler üzerinde aldanmama
/arım temin için ayrrca (Yerli) ve (Keçi) etlerinin üze· 
rine vurulmak üzere kaim yazı ile (Yerli) ~e (Keçi) diye 
bir çok yerlerine kırmızı boya ile damğa vurulmaktadtr. 
Sayın halktn naz 11 dikkl'tına arz olunur. 1-3 

Hela tamire ı eksi tme temdidi 
Belediye Encümeninden : 

(7:;5) lira 16 kuruş bı deli keşifli belediye bahçesin
deki umumi he amn tamirntma kimse talip çıkmadığm

dan ihalenin 2 birlncikanun 941 safi gününe kadar on 
gün müddetle temdit edilmiştir. 

Taliplerin kanunu vesaıkl haiz evrakile birlikte ayni 
günde ve saat 14 de encümene muracaatlar1 ila.rı olunur. 

İthalat ve ihraca tüccalannın 
nazara dıkkatına 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 
Trabzon şubesinden: 

İdaremizle ~cpılacak her türlü muamele için gerek 
ş~hısları ve ıerekse ta9in edecekleri salahiyetli vekillerine 
lcarne alması ltizımgeldiğinden nihayet 1-12 9ıf.1 tarihine 
kadar şubemi• iıletrne ser'CJisine muracaatları. 3 - 3 

Zayi tesk re Zayi Diploma 
2-8-1.539 tarihinrl 54 üncü 

aldığım askerlik terhi, t.os"e remi 
ve sureli yazılı nufus cüzda . 
nımla eayi ettim. Yenisini ala. 
cağımdan eskisiniıt hükmü ol 
madığı ilan o/imar. 

Vakfik,.bfrin K"maliqe 
mahallesinden Ko~ oğul. 

larından Bekir oğlu 
Hasan Güç 315 

1928 -ı929 ders yılındı 

merkez boztepa ilk.okulundan 

aldıC-ım diplomarnı zayi ettim. 

Yenisini al!ıcsğımdan eskisinin 

bUkınU olmadığı ilan olunur. 

Zeytinlik mahallııloden 

Nablde Şanın 

e 
Pazar kapuda ruş n sokağında Snumaralı ev 

acele satalacaktir. müştemilati üst katta 3 oda 
1 salon alt katta 2 oda 1 mutbak yarım dönüm 
bahçe ahır çeşme vesaire .. 

Görmek ve pazarlık için içindekilere müraca-
t edilmelidir. 1-8 

.... 

Yür ş r 
Kızılaya ya dım unutma 


